Møtereferat Hovedstyret FIF 23. sept 2021
Tilstede:
Dag
Lars
Thomas
Kathrine
Rebekka
Angella
Roar
Forfall: Sebastian
Dagsorden:
1.Godkjenne referat fra forrige møte
2.Ventilasjon, Utleie FIF-huset
3. Gruppeledere
4.Orientering om status ansatt
5. Ung aktiv sosial
6. Politiattest
7. Webside
8. Sponsorarbeid
9.Tilbud om å drive kiosken på stranda
10.AOB

Saksliste

Ansvar

0

Referent

Lars

29/21

Godkjenne referat fra forrige møte

Dag

Dag Anders hadde ikke rukket å skrive referat fra forrige
møte. Vi fulgte opp punktvis ref innkalling og der saker var
åpne siden sist. Dag Andres skriver referat når han har tid.

Frist

Til neste
møte

1

30/21

Ventilasjon, Utleie FIF-huset
Leie: Det er nå fakturert fra 15 juli og ut september.
Kjøleskap: Det lekker fortsatt fra kjøleskapet og BHG
ønsker å få ut 3 kjøleskap. Der ett er plassert ønsker de
å få inn en vaskemaskin. Se mer om dette i punkt 5.

Dag

Sebastian/
Sverre

Asap

Ventilasjon:
Styret diskuterte saken og kom frem til at FIF skal innhente
tilbud fra lokal entrepenør. Styret har rådspurt NK ved
Madelen Salveson. Styret har vært i kontakt med Follo
Brannvesen som henviser til NK som ansvarlig myndighet.
Styret har også sjekket med forsikringsselskapet. Saken har
ingenting å si i forhold til assuranse/forsikring. Huset er
forsikret – uansett.

Dag

Til info

DAB får mandat til å innhente pristilbud på installasjon og
montering ihht til forskrift og krav fra arbeidstilsynet.
Tilbudet forelegges for styret før evt ingåelse av avtale.

Dag

20. oktober

Registrering i momsregisteret:
Søknad om registrering i momsregister ble avslått. Vi
oppfyller ikke kravene reg i momsregisteret. Vi kan ikke
fakturere med moms. Men vi kan aktivere en
regnskapsmessig nedskrivningsprosess på investeringen over
3 år hvilket gir månedlige rater som faste kostnader.

Dag

Til info

Hærverk i klubbhuset:
Det er et problem at folk tar seg inn på FIF huset nattestid. 3
ganger har dusjen blitt aktivert og tanken tømt. Mogens
Espensen ordnet dusjene gratis – alle ventilene fungerer nå
ok.

Dag

Asap

Papirdispenseren er «herpet» og vi må skaffe ny. Også
såpedispenser må anskaffes.

Dag

Asap

Styrkerommet og støy: Daglig er det et problem med for
mye støy fra styrkerommet. Særlig i barnas hviletid.
Sebastian og Sverre må ordne opp i dette. Husk at det
er slik at en del folk trener på dagtid mellom 12 og 14.

31/21

Sikkerhetspinnen på brannslukningsapparatet er fjernet og
pulver spylt opp i bøtta. Vi fant pinnen og fikk satt det på
plass. Slukkeapparatet er halvtomt – også det må fikses.

Thomas

Asap

Videoen er ikke skarpe nok til at vi klarer å identifisere
gjerningspersonene. Thomas har skilt som varsler
«overvåkning» - skrus opp av Thomas.

Thomas

Asap

Døren til garderobene skal låse aut klokken 23, men pga at
den har «slått seg» må den fikses. Thomas snakker med
Tommy Østby som er tømrer – og får hjelp til å løse dette.

Thomas

Asap

Gruppeledere
Gruppelederne orienterte om aktivitet og drift av
gruppene’

32/21

Personalsak

33/21

Ung aktiv sosial:
Gruppeleder orienterte om aktivitet og fremdrift i
prosjektet

Thomas,
Angela,
Katrine og
Rebekka

Hele styret

Gruppeled.

Til Info

Til info

Til info

34/21

Politiattest
Ansvarlig er Heidi Granerud. Hun har vært på kurs. Har
dokumentasjon på gjeldende regelverk og dette skal følges
opp. Alle i interaksjon med barn/unge u/18 skal fremvise
politiattest til Heidi For å bøte på dette:

Dag

Til info

Dag Anders sender e-post adressen til Heidi Granerud til
gruppelederne.
Gruppeledere må sende en oversikt over alle aktive trenere
og lagledere i klubben til Heidi (navn, mobil, e-post, idrett)

Gruppelederne

De som skal søke får et formålsskriv av Heidi, fyller inn,
signerer skjema, scanner, sender til politiet. Svaret kommer
på DigiPost. Heidi får oversikten og avstemmer i forhold
søknader.
35/21

Web:
Besvare henvendelse fra Jonas (mail)

Jonas har ikke kontaktet Rebekka, så Rebekka bes ta kontakt
med Jonas for å sjekke om informasjonen på eksisterende
nettside kan brukes på den nye, evt om det er noe ekstra
som skal med.

36/21

Kiosken på stranda
Styret venter på tallene fra Vel’et. Ps: Asgeir kan også gi råd
om dette er interessant for klubben.

Eventuelt

I løpet av
uke 41

Thomas,
Angela

25. oktober

Rebekka,
Sebastian

25. oktober

Kathrine

Når
ankommer
fra velet.

Neste styremøte: Onsdag 20. oktober - kl 20 - 21.30 - Teams

Fagerstrand 23.09.2021
Lars Fanebost
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